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A.  Część Opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Tematem Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) jest: „Budowa mikroinstalacji
prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, na budynkach jednorodzinnych
mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona”. Celem inwestycji jest ograniczenie zużycia energii

pozyskiwanej z kopalnianych surowców energetycznych poprzez budowę mikroinstalacji
prosumenckich w miejscowościach należących do Gminy Dąbrowa Zielona.

Program  zawiera informacje niezbędne dla opracowania założeń, dokumentacji projektowej
i przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia.
Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno - użytkowego jest uszczegółowienie
wymagań dotyczących opracowania dokumentacji oraz realizacji instalacji elektrowni
fotowoltaicznych o mocy od 1,5 kWp do 4,5 kWp każda, do produkcji energii elektrycznej dla
budynków jednorodzinnych mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona.
Zakres opracowania obejmuje wymogi odnośnie zastosowanych materiałów, warunków
dostawy i przechowywania oraz montażu elementów składowych instalacji, a także inne
warunki związane z procesem budowlanym np. wymagania ochrony przeciwpożarowej, BHP
itp. Niniejsze opracowanie stanowi wytyczne dla określenia standardów wykonania
i jakości prac. Do realizacji przedsięwzięcia wybrano lokalizację najodpowiedniejszą w ocenie
zamawiającego – na budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.
Obiekty charakteryzują się dobrymi warunkami oraz są skierowane w odpowiednim kierunku
geograficznym (południe, południowy-wschód). Pokrycie oraz powierzchnia dachu pozwala
odpowiednio rozmieścić elementy instalacji fotowoltaicznych. Planowane rozmieszczenie
modułów fotowoltaicznych pozwala uniknąć zacienienia przez inne, istniejące obiekty
(drzewa, budynki itp.).

W ramach prac projektowych do obowiązków Wykonawcy należy:

- pozyskanie niezbędnych materiałów i elementów wymaganych do realizacji zadania,

- wykonanie wizji lokalnych w terenie,

- opracowanie wszelkich niezbędnych materiałów, koncepcji oraz projektów budowlanych,

- pokrycie wszystkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji,

- opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej,

- wykonywanie raportów operacyjnych dla Instytucji Realizującej i Zarządzającej,

- wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich prac budowlanych, montażowych,
zakupu sprzętu,

- nadzór projektowy na etapie instalacji,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.
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W ramach prac montażowych do obowiązków Wykonawcy  należy:

- dostawa elementów składowych i materiałów potrzebnych na realizację zadania (moduły
fotowoltaiczne, inwertery, konstrukcje, osprzęt niezbędny do montażu instalacji
fotowoltaicznych),

- montaż kompletnych układów fotowoltaicznych na konstrukcji znajdujących się
na terenach objętych projektem wraz z całym osprzętem towarzyszącym i podłączeniem
do sieci,

- wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia, otwory montażowe, przejścia
instalacyjne przez przegrody budowlane),

- wykonanie układu automatyki i sterowania,

- kontrole, próby, uruchomienie i regulacja instalacji.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Na potrzeby niniejszego przedsięwzięcia przyjęto przykładowe rozwiązania i urządzenia
wchodzące w skład kompletnych instalacji. Istotnym elementem efektywnej realizacji
Projektu jest prawidłowy wybór instalowanych urządzeń spełniających określone normy
techniczne, efektywnościowe oraz bezpieczeństwa. Koncepcja zakłada dostawę i montaż
kompletnych układów fotowoltaicznych i wpięcie ich w istniejące systemy. Istotne jest aby
urządzenia spełniały wszystkie normy jakościowe oraz stanowiły instalacje długotrwałe,
bezpieczne i bezawaryjne. Po przygotowaniu dokumentacji technicznych Wykonawca
zainstaluje urządzenia  na dachach we wskazanych lokalizacjach. Prace te należy wykonać
zgodnie z obowiązującym prawem i normami budowlanymi. Wykaz przepisów oraz norm
znajduje się w części informacyjnej niniejszego programu. Ewentualny brak ujęcia
jakiegokolwiek aktu prawnego w załączonej liście, a którego zastosowanie okazałoby się
konieczne podczas realizacji przedmiotu zamówienia, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
jego zastosowania.
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3.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót
budowlanych

Lokalizacja urządzeń i  instalacji :
Moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na terenie Gminy Dąbrowa Zielona.

Lokalizacja obiektów pod instalacje fotowoltaiczne określona jest
w Załączniku nr 1 (poniżej).

Załącznik nr 1

Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Imię i

nazwisko

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

1 Borowce Borowce 39 89/2 5338 kWh 4 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 4kWp:
· 16 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 3,7kWp (3f)
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt – komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko i

imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

2 Borowce Borowce 23 207 2360 kWh 2 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 2kWp:
· 8 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt – komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko

i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

3 Cielętniki Sporotwa 4 1020 1959 kWh 2 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 2kWp:
· 8 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko i

imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

4 Cielętniki Sportwa 3 384 2585 kWh 2 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 2kWp:
· 8 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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LP Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko

i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

5 Cielętniki Kościuszki 32 310 4002 kWh 4 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 4kWp:
· 16 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 3,7kWp (3f)
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko i

imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

6 Cielętniki Szkolna 7A 679/6 4421 kWh 4 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 4kWp:
· 16 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 3,7kWp (3f)
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko i

imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

7 Cielętniki Polna 4 938/6 2700 kWh 2,5 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 2,5kWp:
· 1O modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko i

imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

8 Cielętniki Polna 1A 348/1 4038 kWh 4 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 4kWp:
· 16 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 3,7kWp (3f)
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko i

imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

9 Cielętniki Zielona 1 270/1 2954 kWh 3 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 3kWp:
· 12 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt – komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko i

imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc planowanej
instalacji

fotowoltaicznej

10
Dąbrowa
Zielona

Radomszcza
ńska

1 1000/3 1987 kWh 2 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 2kWp:
· 8 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko

i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

11
Dąbrowa
Zielona

Partyzantów 24 2798 2432 kWh 2 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej (zalecane wycięcie drzew,
które mogą powodować zacienie)

Parametry instalacji 2kWp:
· 8 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisk
o i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc planowanej
instalacji

fotowoltaicznej

12
Dąbrowa
Zielona

Radomszcza
ńska

64 1361 1920 kWh 2 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 2kWp:
· 8 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1,5 kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt – komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko

i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

13
Dąbrowa
Zielona

Reymonta 17 2108 2518 kWh 2,5 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej (zalecane wycięcie drzew,
które mogą powodować zacienie)

Parametry instalacji 2,5kWp:
· 10 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko

i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

14
Dąbrowa
Zielona

Reymonta 8 2092 3783 kWh 3 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 3kWp:
· 12 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt – komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko

i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

15
Dąbrowa
Zielona

Partyzantów 30 2300 4180 kWh 3,5 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej (zalecane wycięcie drzew,
które mogą powodować zacienie)

Parametry instalacji 3,5kWp:
· 14 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 3kWp (3f)
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko

i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

16
Dąbrowa
Zielona

Partyzantów 44 2331 4862 kWh 3 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 3kWp:
· 12 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko

i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

17
Dąbrowa
Zielona

Słoneczna 10 924/31 2649 kWh 2,5 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 4kWp:
· 8 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2,0kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko

i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

18
Dąbrowa
Zielona

Straży
Pożarnej

9 3310/3 2156 kWh 2 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 2kWp:
· 8 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko

i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

19
Dąbrowa
Zielona

Działkowa 11 924/11 2820 kWh 3 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 3kWp:
· 12 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko i

imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

20
Dąbrowa
Zielona

Krótka 25 1039/2 2689 kWh 3 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 3kWp:
· 12 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko i

imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

21
Dąbrowa
Zielona

Polna 4 3167 2107 kWh 2 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 2kWp:
· 8 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

dom
u

Nr
działki

Nazwisk
o i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc planowanej
instalacji

fotowoltaicznej

22
Dąbrowa
Zielona

Radomszcza
ńska

46 1434 3793 kWh 4 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej (zalecane wycięcie drzew,
które mogą powodować zacienie)

Parametry instalacji 4kWp:
· 16 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 3,7kWp (3f)
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt – komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko

i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

23
Dąbrowa
Zielona

Słoneczna 7 980/2 3122 kWh 3 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 3kWp:
· 12 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko

i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

24 Olbrachcice Olbrachcie 8 735/1 1841 kWh 2 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 2kWp:
· 8 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt – komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko

i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

25 Olbrachcice Olbrachcie 147
463
462

3110 kWh 3 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 3kWp:
· 12 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko

i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

26 Olbrachcice Olbrachcie 147B 461/3 2108 kWh 2kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej (zalecane wycięcie drzew,
które mogą powodować zacienie)

Parametry instalacji 2kWp:
· 16 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość liuca
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko

i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

27 Raczkowice Raczkowice 52 573 2262 kWh 2 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej (dach w trakcie wymiany
pokrycia i przebudowy komina)

Parametry instalacji 2kWp:
· 8 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko

i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

28 Raczkowice Raczkowice 30 182/1 2087 kWh 2 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 2kWp:
· 8 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko

i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

29 Raczkowice Raczkowice 74 584 1896 kWh 2 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 2kWp:
· 8 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt – komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko i

imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc planowanej
instalacji

fotowoltaicznej

30 Rogaczew Rogaczew 4 2712 3253 kWh 3 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 3kWp:
· 12 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko

i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

31 Soborzyce Maćkówka 14A 2258 2639 kWh 2,5 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 2,5kWp:
· 10 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko i

imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

32 Święta Anna
Święta
Anna

16C 344/9 4960 kWh 4,5 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 4,5kWp:
· 18 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 3,7kWp (3f)
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko i

imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

33 Święta Anna
Święta
Anna

16E 342/3 4800 kWh 4,5 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej (drzewa zostaną usunięte
przez właściciela)

Parametry instalacji 4,5kWp:
· 18 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 3,7kWp (3f)
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet



- 38 -

Lp Miejscowość Ulica
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domu
Nr

działki
Nazwisko i

imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

34 Święta Anna
Święta
Anna

47 423 2736 kWh 2,5 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej(zalecane wycięcie drzew,
które mogą powodować zacienie)

Parametry instalacji 2,5kWp:
· 10 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
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działki
Nazwisko i
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elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

35 Święta Anna
Święta
Anna

45B 425 2880 kWh 2,5 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 2,5kWp:
· 10 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
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działki
Nazwisko
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Roczne
zużycie
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elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

36 Zaleszczyny Zaleszczyny 36 2142 4063 kWh 3 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 3kWp:
· 12 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko i

imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

37 Cielętniki 3 maja 10 360 3240 kWh 3 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej (pokrycie dachu zostanie
wymienione przez właściciela na blachę trapezową na przełomie m-ca czerwca – lipca

2015r.)
Parametry instalacji 3kWp:

· 12 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko i

imię
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energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

38 Cielętniki Długa 10 263/1 1401 kWh 1,5 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 1,5 kWp:
· 6 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1, 5 kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko i

imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

39 Cielętniki Leśna 1 937 1558 kWh 1,5 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 1,5 kWp:
· 6 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1,5 kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko i
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Roczne
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elektrycznej

Moc
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instalacji
fotowoltaicznej

40 Cielętniki Rynek 4 326 1610 kWh 1,5 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 1,5 kWp:
· 6 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1, 5 kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
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Nr

działki
Nazwisko
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elektrycznej

Moc
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instalacji
fotowoltaicznej

41 Cielętniki Sportowa 9 1234 1820 kWh 1,5 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 1,5 kWp:
· 6 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1, 5 kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko

i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

42
Dąbrowa
Zielona

Sadowa 21 2209/6 2182 kWh 2,0 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 2kWp:
· 8 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt – komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko i

imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc
planowanej

instalacji
fotowoltaicznej

43
Dąbrowa
Zielona

Partyzant
ów

33
1471/

2
1644 kWh 1,5 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 1,5 kWp:
· 6 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1, 5 kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisk
o i imię

Roczne zużycie
energii

elektrycznej

Moc planowanej
instalacji

fotowoltaicznej

44
Dąbrowa
Zielona

Partyzantó
w

95
1493/

1
1771 kWh 1,5 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 1,5 kWp:
· 6 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1, 5 kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisk
o i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc planowanej
instalacji

fotowoltaicznej

45
Dąbrowa
Zielona

Kwiatowa 2
924/2

2
5653 kWh 3 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 3kWp:
· 12 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
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Nr

działki
Nazwisk
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fotowoltaicznej

46
Dąbrowa
Zielona

Działkowa 4
924/2

7
2281 kWh 2 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 2kWp:
· 8 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt – komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisk
o i imię

Roczne
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elektrycznej

Moc planowanej
instalacji

fotowoltaicznej

47
Dąbrowa
Zielona

Partyzant
ów

56 2341 1500 kWh 1,5 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 1,5 kWp:
· 6 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1, 5 kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisk
o i imię

Roczne
zużycie
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elektrycznej

Moc planowanej
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fotowoltaicznej

48 Nowa Wieś
Nowa
Wieś

- 330 2355 kWh 2  kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 2kWp:
· 8 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 1,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt – komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

dom
u

Nr
działki

Nazwisk
o i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc planowanej
instalacji

fotowoltaicznej

49 Raczkowice
Raczkow

ice
23 187 3668 kWh 3  kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 3kWp:
· 12 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisko i

imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc planowanej
instalacji

fotowoltaicznej

50
Raczkowice

Kolonia
Raczkowice

Kolonia
19a 267 2807 kWh 2,5 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 2,5kWp:
· 10 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet



- 55 -

Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisk
o i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc planowanej
instalacji

fotowoltaicznej

51 Soborzyce
Partyzant

ów
28 1359 3064 kWh 3  kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 3kWp:
· 12 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2,5kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisk
o i imię

Roczne
zużycie
energii

elektrycznej

Moc planowanej
instalacji

fotowoltaicznej

52 Soborzyce
Świercze
wskiego

13 1190 2652 kWh 2,5 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 2,5kWp:
· 10 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 2kWp
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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Lp Miejscowość Ulica
Nr

domu
Nr

działki
Nazwisk
o i imię

Roczne zużycie
energii

elektrycznej

Moc planowanej
instalacji

fotowoltaicznej

53
Dąbrowa
Zielona

Słoneczna 8 930 3644 kWh 3,5 kWp

Połać dachu przewidziana na montaż instalacji fotowoltaicznej

Parametry instalacji 3,5kWp:
· 14 modułów fotowoltaicznych o mocy 250Wp
· Falownik fotowoltaiczny 3kWp (3f)
· Konstrukcja montażowa aluminiowa lub stalowa – komplet
· Przewody, kable AC i DC oraz złączki MC4– komplet
· Zabezpieczenia oraz cały niezbędny osprzęt - komplet
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4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  instalacji

4.1. Układy fotowoltaiczne

Instalacja fotowoltaiczna jest to zespół solarnych modułów fotowoltaicznych oraz wszystkich
urządzeń towarzyszących (niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji)
połączonych ze sobą. Instalacja może być podzielona na część zewnętrzną i wewnętrzną.
Zewnętrzna część instalacji to wydzielona część znajdująca się po stronie zewnętrznej
przegród budowlanych budynku. Wewnętrzna część instalacji to część zlokalizowana
wewnątrz budynku.

W ramach Projektu zostaną zaprojektowane i wybudowane instalacje słonecznych systemów
fotowoltaicznych wytwarzające energię elektryczną, w wyżej wymienionych lokalizacjach
(Zał. nr 1).

W tych lokalizacjach planowana jest instalacja układów fotowoltaicznych - polikrystalicznych.
Systemy te powinny składać się z następujących zespołów/elementów:

- modułów fotowoltaicznych,

- konstrukcji wsporczych,

- inwerterów,

- urządzeń pomiarowych, zabezpieczających w tym urządzenia nadprądowe
i komunikacyjne,

- przewodów kablowych i rozdzielnic.

W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie wszelkich niezbędnych prac
budowlano-konstrukcyjnych towarzyszących planowanej inwestycji tj. wykopów, bruzd,
otworów montażowych itp. wraz z przywróceniem naruszanych miejsc do stanu
pierwotnego.

5. Opis wymagań Zamawiającego do przedmiotu zamówienia

5.1 Instalacja paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznych

5.1.1 Wymagana dokumentacja projektowa i powykonawcza

Wykonawca musi wykonać w języku polskim dokumentację projektową tzn. projekt
budowlany i wykonawczy wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót
(w razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami) wraz z opisem zawierającym
określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót, dla wszystkich obiektów
uczestniczących w inwestycji oraz kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji
szczegółowej dla każdego obiektu oddzielnie. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania
się ze stanem technicznym i prawnym budynków, terenów istniejących podczas
bezpośredniej obecności w każdej lokalizacji instalacji i uwzględnienia tych informacji
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podczas wykonania prac projektowych. Dokumentacja projektowa powinna obejmować
zakres ujęty w stosownym rozporządzeniu oraz zostać sporządzona na podstawie
obowiązujących norm i przepisów. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie
niezbędne informacje potrzebne do zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz
przyłączenia do sieci dystrybucji Tauron Dystrybucja S.A. Na dokumentację projektową
składają się opisy techniczne, obliczenia, rysunki poglądowe i montażowe oraz inne
wymagane dokumenty. Dokumentacja projektowa może zostać odebrana po dostarczeniu
Zamawiającemu wersji papierowej wraz z wersja elektroniczną. W celu dochowania
wymogu, aby po wykonaniu instalacji przywrócić stan pierwotny miejsca instalowania
układów fotowoltaicznych, w tym elewacji i elementów instalacyjnych w stanie
niepogorszonym, Wykonawca przed rozpoczęciem prac jest zobowiązany wykonać w
każdej lokalizacji dokumentację fotograficzną miejsc wykonania instalacji.

5.1.2 Wymagania w zakresie wykonania instalacji

Pole modułów fotowoltaicznych należy usytuować na dachach obiektów budowlanych,
natomiast pozostałe elementy instalacji powinny być zainstalowane na konstrukcji,
w rozdzielnicach lub w istniejących budynkach. Specyfikacja urządzeń dla instalacji
w budynkach musi wynikać z opracowanego projektu technicznego wykonanego przez
Wykonawcę. Powierzchnia modułów i ich parametry muszą być zgodne z opisem
i założeniami niniejszego PFU.

Montaż paneli fotowoltaicznych
Panele należy instalować na konstrukcjach wsporczych, które mocowane będą na dachu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach kolektory mogą być posadowione w innej
lokalizacji - nieruchomości danego obiektu, po wcześniejszym wskazaniu przez Inwestora.
Biorąc pod uwagę geograficzne  położenie instalacji oraz typ zastosowanych ogniw
przyjęto jej sprawność na poziomie 18%.

· Instalacja fotowoltaiczna 1,5 kWp – średni roczny uzysk 1336,20 kWh
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· Instalacja fotowoltaiczna 2kWp – średni roczny uzysk 1681 kWh

· Instalacja fotowoltaiczna 2,5kWp – średni roczny uzysk 2127,00 kWh

· Instalacja fotowoltaiczna 3kWp – średni roczny uzysk 2572,4 kWh



- 61 -

· Instalacja fotowoltaiczna 3kWp – średni roczny uzysk 3017,8 kWh

· Instalacja fotowoltaiczna 4kWp – średni roczny uzysk 3463.2 kWh

· Instalacja fotowoltaiczna 4,5kWp – średni roczny uzysk 4008.2 kWh

Rys. 3 Wykresy przedstawiają zużycie oraz przewidywaną produkcję energii elektrycznej
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UWAGA!
Wszystkie obliczenia są orientacyjne i w rzeczywistości mogą ulec zmianie.
Parametry przykładowe (minimalne) modułu fotowoltaicznego przedstawiono poniżej:

Moc maksymalna 250Wp,
Tolerancja 0 +/-5 %,
Sprawność 15,4%,
Maks. Natężenie prądu 8,31A,
Napięcie maks. 30,1V,
Typ ogniw Polikrystaliczne,
Maks. napięcie systemu 1000V,
Klasa ochronności IP65,
Wymiar 1640x992x40mm,
Waga 19 kg,
Temperatura pracy -40/+85 ⁰C,

Fot. 1 Przykładowy moduł fotowoltaiczny o mocy 250Wp

UWAGA!
Podane powyżej powierzchnie modułów są minimalnymi. W ramach realizacji przedmiotu
zamówienia Wykonawca musi zapewnić osiągnięcie wszystkich zapisanych
w PFU wskaźników, co może wiązać się z koniecznością zainstalowania większej ilości
paneli w stosunku do podanych minimalnych.
UWAGA!
Podane powyżej moce dla poszczególnych instalacji są mocami minimalnymi dla
poszczególnych instalacji. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi
zapewnić osiągnięcie wszystkich wskaźników, co może wiązać się z koniecznością
zainstalowania większej mocy paneli w stosunku do niezbędnej dla danej instalacji.
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Zgodność z normami :IEC 61215 , IEC 61730 lub normami równoważnymi.
Gwarancja wydajności producenta dla wszystkich modułów nie mniej niż:
- 10 lat: 90 %
- 25 lat: 80 %
Falowniki fotowoltaiczne:
Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych przekazywana będzie wydzielonymi obwodami
do  falowników.  W  falownikach  energia  będzie  przekształcana  na  napięcie  o  częstotliwości
50Hz. Układy rozliczeniowe energii elektrycznej należy zbudować dostosowując je do
wymogów IRiESD. Rozdzielnia główna połączona będzie z siecią Tauron Dystrybucja S.A.
Falowniki połączyć z rozdzielnią trasami kablowymi układanymi natynkowo lub podtynkowo
w korytach kablowych. Dla potrzeb instalacji przewiduje się 53 szt. falowników o mocy od
1,5 kW do 3,7 kW. Na jedną instalację fotowoltaiczną przypada jeden falownik.
W  instalacjach powyżej 3kWp, należy zastosować falowniki 3-fazowe. Poniżej przedstawiono
przykładowe minimalne parametry falownika fotowoltaicznego:

Falownik fotowoltaiczny 1-fazowy

WARUNKI OTOCZENIA
Stopień ochrony obudowy min. IP55
Zakres temperatur pracy  min. -25 ÷ +50°C
Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej     0-100%

ZABEZPIECZENIA
Pomiar izolacji po stronie DC tak
Wbudowany rozłącznik DC tak
Monitorowanie zadziałania ochronników przeciwprzepięciowych tak

WARTOŚCI WEJŚCIOWE
Maksymalny prąd wejściowy od 13,3A do 20,7 A
Maksymalny prąd zwarciowy (wytrzymałość rozłącznika DC)                        od 20,0A do 31,0A
Maksymalne napięcie wejściowe 420V-550V
Minimalne napięcie wejściowe ≤ 120/165V

WARTOŚCI WYJŚCIOWE
cos φ ≥ 0.85
Ilość faz                                                                                                                     1 (opcjonalnie 3)
Napięcie wyjściowe 230V
Częstotliwość 50Hz
Zawartość zniekształceń nieliniowych THD przy mocy nominalnej                     ≤ 4%
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Falownik fotowoltaiczny 3-fazowy

WARUNKI OTOCZENIA
Stopień ochrony obudowy min. IP65
Zakres temperatur pracy min. -25 ÷ +60°C
Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej 0-100%

ZABEZPIECZENIA
Pomiar izolacji po stronie DC tak
Wbudowany rozłącznik DC tak
Monitorowanie zadziałania ochronników przeciwprzepięciowych tak
Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką temp.
ograniczenie mocy wyjściowej

WARTOŚCI WEJŚCIOWE
Maksymalny prąd wejściowy (falowniki do 10kW) 16A/16A
Maksymalny prąd zwarciowy (wytrzymałość rozłącznika DC) 24A/24A
Maksymalne napięcie wejściowe 1000V
Minimalne napięcie wejściowe ≤ 150V

WARTOŚCI WYJŚCIOWE
cos φ ≥ 0.85
Ilość faz 3
Napięcie wyjściowe 230/400V
Częstotliwość 50Hz
Zawartość zniekształceń nieliniowych THD przy mocy nominalnej                     ≤ 3%

OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE
Możliwość sterowania zewnętrznymi odbiornikami energii tak
Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej (S0 lub smart meter) tak
Możliwość ograniczenia mocy wyjściowej falownika (ripple control) tak
Modbus RTU over RS485 tak
Wbudowany WLAN       IEEE 802.11 tak
Wbudowany Ethernet tak
Wbudowany serwer WWW tak
Wbudowany rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji tak
Możliwość wgrania nowego oprogramowania firmowego do falownika tak
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Konstrukcja montażowa posadowiona na dachu

Dla powyższych założeń, wskazanych lokalizacji inwestycji oraz z uwagi na parametry
wytrzymałościowe konstrukcji montażowej należy zastosować wysokowartościowe materiały
konstrukcyjne zapewniające jej długoletnie funkcjonowanie. Konstrukcję montażową
z stalowych bądź aluminiowych zestawów należy wykonać zgodnie z normami określającymi
wpływ czynników zewnętrznych dla II strefy obciążenia opadami śniegu oraz I strefy
obciążenia wiatrem. Konstrukcja nośna połączona będzie z dachem typowymi uchwytami
dostosowanymi indywidualnie do każdego dachu w sposób rozłączny. Szkice i rysunki
konstrukcji montażowej z dokładnymi wymiarami wymagane będą w projekcie
wykonawczym. Konstrukcja pod moduły fotowoltaiczne składać się będzie z typowych profili
aluminiowych bądź stalowych, zacisków środkowych, końcowych, uchwytów oraz haków
dachowych oraz pozostałych elementów niezbędnych do mocowania modułów.
W wyznaczaniu kąta nachylenia modułów fotowoltaicznych należy uwzględnić:

1) maksymalny uzysk produkcji energii elektrycznej,
2) maksymalny poziom uniknięcia samo-zacienienia modułów,
3) maksymalny poziom samooczyszczania paneli (uwzględniający strefę klimatyczną

lokalizacji elektrowni, w szczególności ilość opadów śniegowych),

UWAGA!
Wykonawca robót budowlanych w fazie projektowania przedstawi zamawiającemu
koncepcję rozmieszczenia modułów oraz analizę doboru wybranej konfiguracji tych
modułów.

Rys. 5 Przykładowa konstrukcja wsporcza pod moduły fotowoltaiczne
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Okablowanie
Moduły fotowoltaiczne należy łączyć, specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem
solarnym oraz złączkami systemowymi kategorii MC4 (złącza żeńskie i męskie)
lub równoważnymi. Kabel solarny powinien cechować się podwyższoną odpornością
na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornością na podwyższoną
temperaturę pracy oraz musi być odporny na promieniowanie UV. Całość okablowania
powinna być prowadzona w korytkach kablowych odpornych na działanie promieniowania
UV.  Luźne  odcinki  przewodów  należy  mocować do  konstrukcji  wsporczej  przy  pomocy
opasek kablowych również odpornych na promieniowanie UV. Złączki systemowe powinny
być zaciskane na końcówkach przewodów zgodnie z wytycznymi producenta, z odpowiednią
siłą. Przekrój kabli stałoprądowych powinien być dobrany tak, by zminimalizować spadki
napięć obwodów. Do połączeń elektrycznych można wykorzystać kable o przekroju 6 mm2.
Okablowanie zmiennoprądowe należy wykonać za pomocą kabli elektrycznych YKY
lub równoważnych o przekroju dobranym tak, by spadek napięcia po stronie AC,
po uwzględnieniu długości przewodów, nie przekroczył 2%.

Fot. 4 Przykładowa złączka MC4 (męska - żeńska)

Zabezpieczenia zmiennoprądowe
Wykorzystane falowniki muszą posiadać funkcję monitorowania pracy sieci
elektroenergetycznej, z którą się synchronizują. W razie nieprawidłowości pracy falownika
lub  sieci  falowniki  muszą niezwłocznie  się wyłączyć.  Wyłączenie  następuje  po  wykryciu
przekroczenia zakresu dopuszczalnych wartości napięcia i częstotliwości prądu wyjściowego
falownika, jak również w momencie zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej
dystrybutora. Zabezpieczenie od pracy wyspowej falownika powinno być potwierdzone
odpowiednim certyfikatem.
Zabezpieczenia zmiennoprądowe, wymagane w warunkach przyłączenia wydanych przez
Zakład Energetyczny, do którego przyłączana jest instalacja PV powinny zostać zainstalowane
w osobnych skrzynkach AC zgodnie z wytycznymi Zakładu. Cały osprzęt zabezpieczający
powinien być zgodny z polskimi i europejskimi normami.
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6. Wymagania dot. organizacji robót budowlanych

6.1   Przygotowanie terenu budowy
Przekazanie terenu budowy (prowadzonych prac) nastąpi w terminach wskazanych
w umowach i dokumentacji kontraktowej przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. Wraz
z przekazaniem terenu zostanie przekazana pełna dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne wykonania  i odbioru oraz wszelkie wymagane uzgodnienia.

6.2   Zabezpieczenie terenu budowy (prowadzonych prac)
Obowiązek zabezpieczenia budowy spoczywa na Wykonawcy w trakcie całego procesu
inwestycyjnego aż do zakończenia prac końcowym protokołem odbioru.
W trakcie prac wymagane jest utrzymanie ruchu publicznego a wszystkie miejsca przyległe
do ciągów komunikacyjnych powinny być należycie ogrodzone, zabezpieczone i oznakowane.
Właściwe oznakowanie jest również wymagane dla wjazdów i wyjazdów z terenu
prowadzonych prac.

6.3   Ochrona przeciwpożarowa i składowanie materiałów łatwopalnych
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dot. ochrony przeciwpożarowej
w trakcie całego procesu prowadzonych prac. Składowanie materiałów łatwopalnych
powinno odbywać się zgodnie ze szczegółowymi przepisami, w porozumieniu z PSP.

6.4   Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia
Całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano montażowych.
Teren prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych powinien być wydzielony i wyraźnie
oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informacyjne o rodzaju
zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń np. siatki,
bariery itp. Należy zabezpieczyć bezpośredni nadzór nad tymi pracami przez wyznaczenie
w tym celu odpowiednich osób.

7. Ogólne wymagania organizacji budowy w kontekście BHP

Wykonawca musi dokonać montażu urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną
dostarczoną przez producenta sprzętu. Urządzenia elektryczne muszą być uziemione
elektrycznie. W trakcie realizacji budowy należy przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ,
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochrony zdrowia w trakcie całego procesu prowadzonych prac. Przy pracy ponad
poziomem terenu lub podłogi, powyżej 2,0 m, każdy zatrudniony pracownik musi być
wyposażony w szelki bezpieczeństwa z amortyzatorem oraz linką bezpieczeństwa o długości
odpowiedniej dla danego stanowiska. W żadnym przypadku nie wolno zatrudniać
pracowników do prac na wysokości bez odpowiednich zabezpieczeń i stosownego
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przeszkolenia. Wg  obowiązujących przepisów wolno stosować urządzenia zabezpieczające
przed upadkiem z wysokości tylko w połączeniu z szelkami bezpieczeństwa. Uchwyt
mocujący szelki bezpieczeństwa musi być połączony bezpośrednio, bez dodatkowych lin
lub zatrzasków. Systemy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości należy stosować
zgodnie z instrukcją producenta systemu. Instrukcja użytkowania powinna znajdować
się w bezpiecznym i suchym miejscu tak, żeby użytkownik mógł mieć do niej dostęp w każdej
chwili. Sprzęt ten ma dostarczyć na teren budowy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik zatrudniony na budowie musi obowiązkowo
odbyć szkolenie wstępne na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia należy odnotować
w rejestrze szkoleń stanowiskowych. Rejestr powinien być przechowywany u kierownika
budowy. Wykonawca powinien wyposażyć stanowiska pracy w sprzęt i środki
zabezpieczające. Instruktaż pracowników, przed przystąpieniem do wykonywania prac
szczególnie niebezpiecznych, powinien obejmować imienny podział pracy, kolejność
wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych
czynnościach.

8. Ochrona mienia prywatnego i publicznego

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zachowaniem możliwie najmniejszej
uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników przyległych terenów publicznych i prywatnych.

8.1 Wymagania cech obiektu dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych
 i wskaźników ekonomicznych

Zamawiający nie przewiduje szczególnych wymagań odnośnie zastosowanych rozwiązań
budowlano – konstrukcyjnych oprócz regulacji, zgodnych z obowiązującym prawem
budowlanym.
Projekt zostanie zrealizowany z uwzględnieniem najkorzystniejszego, pod względem
ekonomicznym, rozwiązania.

8.2   Wymagania dotyczące urządzeń i materiałów

Zamawiający wymaga, aby urządzenia dostarczone w ramach realizacji umowy były
urządzeniami zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta,  co oznacza, że będą
one urządzeniami fabrycznie nowymi i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych
i jakościowych, kierowanych również do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
Wszystkie  urządzenia  muszą być dostarczone  wraz  z  niezbędnymi  elementami  służącymi
do ich montażu jak i włączenia do istniejących systemów energetycznych i grzewczych. Menu
urządzeń oraz instrukcje obsługi muszą być dostarczone w języku polskim.
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9.   Wymagania dotyczące wykonania robót

9.1   Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót

Odpowiedzialność za wykonywane prace montażowe, właściwą metodykę prac spoczywa na
Wykonawcy. Wykonawca podlega kontroli przez pozostałe strony procesu budowlanego,
w tym  Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstępstwa i zmiany od zaprojektowanych rozwiązań
muszą być na bieżąco uzgadniane w formie pisemnej.

9.2   Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót
Panele PV należy instalować zgodnie z wytycznymi producenta. Przed montażem kolektorów
- paneli PV (w każdym przypadku rodzaju zabudowy) należy wykonać oględziny miejsca. Przy
doborze konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne należy uwzględnić obciążenia wiatru, śniegu
itp.

Konstrukcje wsporcze powinny być przymocowane w sposób trwały i bezpieczny do
dachu. Należy przestrzegać wymaganych odległości od końca dachu i pozostałej
infrastruktury. Montaż należy wykonać na odpowiednich konstrukcjach, które muszą być
posadowione w sposób trwały i bezpieczny.

Wszelkie przejścia przewodów rurowych przez przegrody budowlane powinny być
wykonane z zastosowaniem tulei ochronnych. Tuleje ochronne powinny być wykonane z rur
stalowych o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej przewodu tak, aby
odstęp pomiędzy ściankami wynosił co najmniej 1,0 cm z każdej strony. Tuleje ochronne
powinny być przedłużone w stosunku do grubości  przegrody o co najmniej  2,0 cm z każdej
strony. Jako wypełnienie przestrzeni pomiędzy rurami a tulejami ochronnymi należy
stosować materiał elastyczny, który nie utrudni przesuwania się rurociągów na skutek
kompensacji wydłużeń termicznych, ale zagwarantuje szczelność przepustu. Wszystkie
przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać z zachowaniem
klasy odporności ogniowej i dymoszczelności danej przegrody.

Przepusty oddzielenia przeciwpożarowego powinny być atestowane i wykonane
zgodnie z aprobatą techniczną. Wykonanie przepustów przez przegrody oddzielenia
przeciwpożarowego powinno być zakończone protokolarnym odbiorem. Przejścia
przewodów w ścianach piwnic poniżej poziomu terenu powinny być wykonane
z zachowaniem szczelności pod kątem infiltracji wilgoci i wód gruntowych oraz
zabezpieczone przed gryzoniami. Niedopuszczalne jest umiejscowienie połączeń rurociągów
na odcinku przejścia przez przegrody budowlane wewnątrz tulei ochronnych. W miejscu
przejścia przewodów przez dach należy zastosować dachówkę wyprofilowaną
lub dedykowany do danego rodzaju pokrycia przepust dachowy w sposób umożliwiający
bezproblemowe przeprowadzenie przewodów. Przejścia przez dach należy wykonać
z zachowaniem pełnej szczelności przed działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.
Wszelkie prace budowlane w obiektach ujętych projektem takie jak: przebicia, otwory
montażowe, bruzdy itp. należy wykonywać z zachowaniem staranności i porządku, w sposób
możliwie najmniej inwazyjny w istniejący standard wykończenia pomieszczeń.
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B. Część informacyjna

B.1.   Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane

B.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

- dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę,

- umowa pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem,

- obowiązujące polskie przepisy prawne (w tym wymienione w pkt. 2),

- polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie (w tym wymienione w pkt. 2).

Podstawę opracowania i dokumenty odniesienia stanowią:
1. Literatura techniczna i wytyczne producentów urządzeń i materiałów składowych

dla instalacji;

2. Akty prawne i normatywy odniesienia, w tym:

- Dz.U.94.89.414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;
- Dz.U.02.75.690. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (z późniejszymi zmianami);

- Dz.U.99.74.836 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków
mieszkalnych;

- Dz.U.04.249.2497 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich
wydawania;

- Dz.U.04.202.2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego;

- Dz.U.03.120.1133 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Dz.U.02.166.1360 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;
- Dz.U.03.79  714  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej

z 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywno ci energetycznej;
- Dz.U.04.130.1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- Dz.U.04.92.881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych;
- Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
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- Dz.U.00.26 313 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca
2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy rocznych pracach transportowych;

- Dz.U.00.40.470 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych;

- Dz.U.00.122.1321 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym;
- Dz.U.02.108.953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony zdrowia;

- Dz.U.02.120.1021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu;

- Dz.U.02.191.1596 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.
w sprawie minimalnych wymaga dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy;

- Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- Dz.U.03.107.1004  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymaga dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa;

- Dz.U.03.120.1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Dz.U.04.7.59 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityk i Społecznej z dnia 23
grudnia 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji
i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu
karbidu;

- Dz.U.04.16.156 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14
stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym;

- Dz.U.04.198.2041 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich
znakowania znakiem budowlanym;

- PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji
i urządzeń. Wymagania;

- PN-92/B-01706: 1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze
zmianą PN-B-01706:1992/Az1:1999;

- PN-EN 12975-1:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne -
Część 1: Wymagania ogólne;

- PN-EN 12975-2:2007 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy - Kolektory słoneczne -
Część 2: Metody badań;

- PN-EN 12976-1:2006 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Urządzenia
wykonywane fabrycznie - Część 1: Wymagania ogólne;

- PN-EN 12976-2:2006 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Urządzenia
wykonywane fabrycznie – Część 2: Metody badań;

- PN-EN 12977-3:2008 - Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Systemy instalowane
przez użytkowników – Część 3: Metody badań wydajności zbiorników wodnych
magazynujących ciepło słoneczne;
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- PN-EN 50513:2009 - Płytki do ogniw słonecznych – Karta wyrobu i informacje techniczne
dotyczące płytek z krystalicznego krzemu stosowanych do wytwarzania ogniw
słonecznych;

- PN-EN 60904-9:2008 - Elementy fotowoltaiczne – Część 9: Wymagania dla symulatorów
promieniowania słonecznego;

- PN-EN 61730-1:2007 - Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) – Część 1:
Wymagania dotyczące konstrukcji

opracował

             mgr inż. Marcin Musiał


	GMINA DĄBROWA ZIELONA
	3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót bud.5

	4.1. Układy fotowoltaiczne58
	5. Opis wymagań Zamawiającego do przedmiotu zamówienia58
	5.1 Instalacja paneli fotowoltaicznych - paneli słonecznych58
	5.1.1 Wymagana dokumentacja projektowa i powykonawcza58
	5.1.2 Wymagania w zakresie wykonania instalacji59
	6. Wymagania dot. organizacji robót budowlanych67
	6.1 Przygotowanie terenu budowy67
	6.2 Zabezpieczenie terenu budowy (prowadzonych prac)67
	6.3 Ochrona przeciwpożarowa i składowanie materiałów łatwopalnych67
	6.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia67
	8.   Ochrona mienia prywatnego i publicznego68

	8.2   Wymagania dotyczące urządzeń i materiałów68
	9.   Wymagania dotyczące wykonania robót             69
	A.  Część Opisowa
	1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
	2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
	4.1. Układy fotowoltaiczne
	5.1.2 Wymagania w zakresie wykonania instalacji


	6. Wymagania dot. organizacji robót budowlanych
	6.1   Przygotowanie terenu budowy
	6.2   Zabezpieczenie terenu budowy (prowadzonych prac)
	6.3   Ochrona przeciwpożarowa i składowanie materiałów łatwopalnych
	6.4   Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia
	8. Ochrona mienia prywatnego i publicznego
	8.1 Wymagania cech obiektu dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  i wskaźników ekonomicznych

	8.2   Wymagania dotyczące urządzeń i materiałów
	9.1   Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót
	9.2   Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót

	B. Część informacyjna
	B.1.   Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
	B.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego


